
8. oldal |  2011. július 22., péntekhargitanépe

okan úgy tudják közülünk, hogy a magyar szia 
köszönőszó az angol see you (szí ju) származéka, a 
telefonáláskor használt halló pedig a magyar hall 
’hangot fülével érzékel’ igével van kapcsolatban. 

Még ma is sok tanár hangoztatja, hogy helytelen, magyartalan 
a lenni létige + -va, -ve igeneves szerkezet. Ilyen például az El 
van utazva forma, amely – szerintük – német mintára kelet-
kezett, ezért csak az Elutazott a helyes forma – szokták mon-
dani. Mi az, hogy Megyek Magyarba, Lengyelbe, Olaszba? 
– leckézteti unokáját a nagyszülő. – Mondd rendesen, hogy 
megyek Magyarországra, Lengyelországba, Olaszországba… 
Akik a nyelvet logikai rendszernek képzelik, belekötnek pél-
dául a sétálóutca szóba, mert – szerintük – az utca nem tud 
sétálni. Helytelennek tartják a Süt a Hold mondatot is, mert a 
Holdnak nincs saját melege.

Nyilvánvaló nyelvi tévhitekről van szó a fentiekben. A 
szakirodalom szerint nyelvi tévhit vagy nyelvi babona minden 
olyan megállapítás, amely alapos vizsgálódás és tájékozódás 
nélkül helytelennek nyilvánít olyan kifejezéseket, nyelvi eszkö-
zöket, amelyek a nyelv rendszere szempontjából teljesen kifo-
gástalanok, és összhangban állnak a nyelvhelyesség általánosan 
elfogadott elveivel. Tévedésekkel, melléfogásokkal a műkedve-
lő szószármaztatásban is lehet találkozni.

A szia a magyar szervusz származéka, csak a véletlen műve, 
hogy hangzásában hasonlít az említett angol kifejezéshez. A 
magyar szó kialakulásának útja: szervusz – szevasz/szevasztok 
– sziasz/sziasztok – szia. Ma a pesti szlengben él a sziasztoknak 
a szasztok változata is. Történeti-etimológiai szótárunk szerint 
a magyar halló német eredetű, nincs köze a hall igéhez. Először 
vadászszakszóként került nyelvünkbe, jóval a telefon feltalálá-
sa előtt. A halló mint telefonáláskor használt hívó, illetve je-
lentkező szó az amerikai angolból származik, abból terjedt el 
és vált nemzetközi szóvá. A németből átvett hallo-t nyelvünk 
hangrendszeréhez idomította: a hangsúly az első szótagra he-
lyeződött és a szóvégi magánhangzó megnyúlt. Helyes magyar 

ejtése: halló (telefonáláskor is). A kutatás beigazolta, hogy az 
említett igeneves szerkezet sajátosan magyar alakulat, nincs 
benne német hatás. Példákkal igazolható, hogy ez a szerkezet a 
legrégibb nyelvemlékeinkben is előfordul már, és ma is megta-
lálható nyelvünk minden rétegében. Még valami: mást jelent 
az elutazott és mást az el van utazva. Ez utóbbi azt jelenti, hogy 
elutazott és még oda van, de visszajön.

A rövidebb országnévhasználat nem új nyelvi jelenség, ki-
mutatható már a 15. századtól, a széphistóriáktól Arany Jáno-
sig számos helyen. Például Aranynál: „Udvar népe közte egy 
szép ifjú legény Franciából jött vala”.

Nyelvi kérdésekben bizonyos ítéletek megfogalmazásakor 
fölöttébb fontos nyelvünk természetének és történetének alapos 
ismerete. Például a Hold azért süthet, mert a süt igének van ’vilá-
gít’ jelentése is. Sétáló szavunkat a sétál igéből képeztük -ó mel-
léknévi igenévképzővel. Nyelvünkben rengeteg az -ó, -ő igenév-
képzős szó. Ezek között vannak olyanok, amelyekben a cselekvés 
tárgyát fejezi ki a melléknévi igenév, ilyen például: ivóvíz (azt isz-
szuk), rágógumi (azt rágjuk), sütőtök (azt sütjük). Az evőkanál, 
ivópohár, sütőpor szóban a cselekvés eszköze a lényeges, amivel 
eszünk, iszunk, sütünk. Sok kifejezésben a cselekvés helyét jelöli 
meg a melléknévi igenév: hálószoba (ott alszunk), fürdőszoba, 
mosókonyha, főzőfülke és… sétálóutca, mert ott sétálunk.

Szia!  
Megyek Magyarba

                          helyesen n Komoróczy GyörgyS

A Pásztorok című alkotást a város vásárolta vissza fotó: mihály lászló

folytatás a 7. oldalról
Nagy Imre művei itt nem úgy hatottak, mint – Móra 

Ferenc szerint – az Olaszország hatalmas templomaiban 
látható művek, ahol a „Michelangelók, Giottók, Mediciek, 
Sforzák, Gyula pápák dicsősége háttérbe szorítja az Istenét, 
és a mindenféle kultúrnomádok csoszogásától nem hallani az 
angyalok szárnya suhogását.” (Móra Ferenc: Beszélgetés a fer-
detoronnyal – Túl a palánkon). Itt volt angyalszárnysuhogás, 
alkalmanként még a szele is érezhető volt…

A műalkotás, születési helye géniuszának valamely anya-
giasodott képe. A művészet pedig, akár klasszikus módon 
ábrázoló, akár posztmodern módon sugalló, mindig teremtő 
helye egész vagy részlelkiségének és szellemiségének, egyszer-
re megismerően-megörökítő eszköze és tárgya. És ami már 
elkészült, és értéke döntően elfogadott, az visszavonhatatla-
nul képviseli géniuszát. Ilyenek a Nagy Imre-alkotások. Ezek 
felülemelkedtek már a művészet önmeghatározó jellegén, 
képviselnek és parancsolnak, kapcsot jelentenek a mindenko-
ri jelen és az örökkévalóság között…

Az életművét megteremtő 52 alkotóév alatt történelmi 
sorsfordulók rázták meg a világot. A huszadik század művé-
szete is robbanó szemlélet- és stílusváltások időszakát élte. 
Mégis ennek az életműnek az „evokatív hatása tisztán ér-
telmezhető: rendezd a világot” (Hargita, 1971. május 27.) 
– ahogyan frappáns tömörséggel az egyik utolsó Nagy Imre-
kiállítás megnyitóján 1971-ben Székelyudvarhelyen Tamás 
Gáspár író fogalmazta. Ebből következik, hogy ennek a ván-
dorkiállításnak sem csupán képzőművészeti jellege volt.

Állomásai:
– az erdélyi, az ötödik géniusz megnyilatkozásai is;
– alkotójuk halhatatlanságának pillanatai is;
– gondnokaik tartalmas mindennapjainak jelképei is;
– fenntartó közösségük életképességének képviselői is;
– vízzé nem vált vérünknek testvéreink szívébe oltó hely-

színei is;
– illetőleg a politikum rejtett bájának megcsillanásai is 

voltak.
*

Attól függően, hogy helyszínenként kikkel kerültem kap-
csolatba, akik ha kimondatlanul is, valamit sugalltak maguk-
ról, intézményükről és közönségükről, amiből e felsorolásban 
szereplő jellemzőknek valamelyikét fontosabbnak követke-

zettem ki, megnyitószövegeimet helyszínenként más-más 
felépítésűnek készítettem elő. Volt, ahol vetítve elemeztem 
néhány kiállított képet, és volt, ahol igyekeztem – bár vissza-
fogottan – érzelemteljesen fogalmazni, egy alkalommal pedig 
bevezetőm rögtönözésével az elhangzott politikai tartalomra 
hajaztam – bájosan? Mindezeket jól-rosszul? – hallgatóim a 
megmondhatói, de mindenütt megtapsoltak.

*
Számomra magánélmények sorával is járt ez a kiállí tás-

sorozat. Kaposváron házigazda kolléganőm elegáns vendég-
lői vacsorára hívott meg, s közben másik asztaltársamtól 
azt is megtudtam, milyen az, aki éppen Buddha géniuszával 
ismerkedik. Gyulán tíz perccel a megnyitó előtt még ren-
deztük a kiállítást, s az irodabeli kollégák – mintha csak 
fájdalomdíj gyanánt tették volna – idegnyugtatóra(?) bepro-
tezsáltak a termálfürdőbe. Tiszaújvárosban felelevenedtek 
bennem szocialista érzet-emlékeim, ami nem csoda, hiszen 
a kiállítóhelyiség a hajdani Lenin-kiállítás terme volt, s abla-
kai golyóálló üvegből készültek(!). Óbuda-Békásmegyeren a 
legkedvesebb magyarországi kolléganőm volt házigazdám, a 
megnyitón Kobzos Kiss Tamás lépett fel, a protokollvacso-
rán pedig nem szervíroztak Unicumot, mert a vendéglő nem 
forgalmazta. Százhalombattán tankoltam a legolcsóbb ma-
gyarországi benzint. Miskolcot műtörténész kollégám szak-
szerű magyarázata mellett nézhettem végig. Debrecenben 
egyszerre voltam tanúja a nagy székely triász jelenlétének: 
Nagy Imre a Dériben, Nagy István a Modemben, Márton 
Ferenc pedig a Bocskai-laktanya parkjában, ahol megkoszo-
rúztuk katonaszobrát. Sopronból, a kiállításmegnyitó utáni 
szombatot kuglóf–tejeskávé reggeli után az Albertinában, a 
császárváros világhírű múzeumában tölthettem. Zalaegersze-
gen, egy délután kollégám falusi házának teraszán, a hedoniz-
musnak adózva ettünk-ittunk, s a világ soráról elmélkedtünk. 
Nyíregyházán, a Sóstó-fürdő nyújtotta kellemben részesül-
tem. Kecskeméten, Nagy Imre tanulóhelyén szorgalmasan 
hívogattam a Tubarózsát, de nem felelt, s így kétségeim let-

tek violaságomban. Szegeden Márton Ferenc apostolainak 
vigyázó tekintetei mellett Móra Ferenc nyomaira léphettem, 
mert nyomdokáról szó sem lehetett. Salgótarjánban raktuk 
fel a leggyorsabban a kiállítást, elruccanhattam hát egy napra 
„külföldre” is, Balassi-, Madách- és Mikszáth-emlékhelyeket 
látogatni. Egerben – a vár tövében, a Dobó tér szélén – reg-
geli kávéimat naponta a Senator szálloda tulajdonosának a 
meghívására fogyaszthattam, s egyik szép őszies délután ki-
látogathattam a Szépasszony-völgyébe is egy Egri leánykáért. 
Szolnokon, éppen a Tisza-ár tetőzése idején adózhattam Noé 
emlékének a hajdanvolt zsinagógából átalakított képtárban. 
Békéscsabán Munkácsi szelleme vigyázta kiállításunkat, s 
Banner Zoltánban elevenedtek meg erdélyi emlékei. Tatán 
minden napomat ötszáz diákkal közösen, reggeli áhítattal in-
díthattam. Székesfehérváron a legszebb pincérnő szolgálta fel 
délelőtti kávémat, s naponta borzonghattam Aba-Novák Vil-
mos monumentális pannói között, arról elmélkedve – abban 
kételkedve, hogy nagysága felfogható-e igazán?

*
Kiállításainkkal nem szégyenkeztünk. Büszkén vállal-

hatjuk a kiállítássorozat minden részeseményét, mert olyan 
színvonalas megmutatkozásnak értékelem, ami után csak jól-
neveltségből, illendőségből kell köszönetet mondanunk fo-
gadóinknak, mert vannak alkalmak és helyek ugyanis, ahol „a 
vendégszeretet nem is erény, inkább önzésből fakadó szüksé-
gesség, és nem a vendég tartozik hálával vendéglátó házigaz-
dájának, hanem megfordítva!” ( J. F. Cooper: Bőrharisnya)

*
Végezetül, azok számára, akik nem lehettek jelen ide-

jű szemtanúi az eseménysorozatnak – valamint különös 
tekintettel azokra, akik majd idők múltával sajtókutatás 
alkalmával találkoznak ezzel a beszámolóval – értelmező 
ajánlásként fogadjanak tisztelettel egy parafrazált Tolsz-
toj-bekezdést, amelynek eredetijét a Háború és béke utolsó 
kötetében olvashatják: Mi, akik nem éltünk abban az idő-
ben, amikor az országot félig meghódították, a város lakosai 
pedig távoli kormányzóságokba menekültek; amikor egyik 
népfelkelő csapat a másik után a haza védelmére kelt – ön-
kéntelenül is azt képzeltük, hogy akkoriban minden ember 
egyaránt, csakis arra törekedett, hogy feláldozza magát. Az 
elbeszélések, leírások kivétel nélkül mind csakis az önfelál-
dozásról, hazaszeretetről, kétségbeesésről, bánatról és hő-
siességről beszélnek. Pedig a valóságban nem így volt. Mi 
csupán azért látjuk mindezt így, mert csakis az akkori idők 
általános történeti jelentőségét nézzük, és nem látjuk mind-
azokat a személyi, emberi érdekeket, amelyek az embereket 
foglalkoztatták. Holott a mindenkori jelennek ezek a sze-
mélyi érdekei annyira jelentősebbek az általános történelmi 
érdekeknél, hogy mögöttük sohasem lehet megérezni az 
általános érdekeket (sőt gyakran teljesen el is tűnnek). Az 
emberek nagy része semmi figyelmet se fordított a dolgok 
általános menetére, csakis a jelen személyes érdekei vezet-
ték őket. És éppen ezek az emberek voltak az akkori idők 
leghasznosabb tényezői. Azok pedig, akik iparkodtak meg-
érteni a dolgok általános folyását, és önfeláldozással, hősi-
ességgel részt akartak venni benne, a társadalom legkevésbé 
hasznos tagjai voltak. (Lev Tolsztoj: Háború és béke)

*
Tehát mindenki – aki egy kisközösségben vagy a társa-

dalom valamely nagyobb jelentőségű egységében szerephez 
jut, vagy arra jutni szándékozik – szerves egyede a történe-
lemnek…

Újból láthatóak 
a hazatért 

Nagy Imre-képek


